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Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola 

OM: 039811 

2015/2016. tanév munkaterve 

Készült: 

- a hatályos törvények, jogszabályok, rendeletek,                                                                                                                          
- a Pedagógiai Program,                                                                                                                                                                                                                                                              
- a Helyi Tantervek,                                                                                                                                         
- a szakmai szervezetek,                                                                                                                                                                                                                                                                                         
- az Iskolaszék,                                                                                                                                           
- az Intézményi Tanács a                                                                                                                                           
- a Közalkalmazotti Tanács                                                                                                                                              
- a munkaközösségek és a nevelőtestülettel történt megbeszélések, valamint az elmúlt 
tanévek felmérései, tapasztalatai alapján. 

 

 

 

 

Készítette:  

Tóváriné Perémi Orsolya, Intézményvezető és a  

Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola Nevelőtestülete 
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Tárgyi feltételek biztosítása a 2015 - 2016-os tanévre 

 
2015 nyarán a A Rákosmente Kft. az alábbi felújítási és karbantartási mun kálatokat 
végezte el: 
- földszinti WC csészék cseréje,  
- balett teremben a meglazult parketták rögzítése,  
- emeleti folyosón padlólapok rögzítése, fugázása,  
- karnisok javítása,  
- projektor áthelyezése, ajtójavítás, (Bartók terem) 
- emeleti fiú mosdóban, csövek festése 
- vihar után a tetőn keletkezett károk helyreállítása 
 - udvar gaztalanítása 
- az egész intézmény nagytakarítása 
 
Felújítási szükséglet tervezése a 2015 -2016 tanévre: 
Szükséges lenne: tetőcsere az épületen (nagyon omlik a cserép több helyen) a balett 
terem parkettájának cseréje (aljzat rossz) illetve a lépcsőház festése 
 
Szakmai munka tárgyi f eltételei a 2015-16-ös t anévre: 
Iskolánkban a szaktantermi berendezések biztosítják a korszerű tanítási módszerek 
alkalmazásának feltételeit. A művészeti oktatáshoz szükséges termek és eszközök 
elősegítik a tanulók tehetséggondozását. A jól felszerelt könyvtár támogatja a 
diákok/tanárok tanítási órákra való felkészülését, értékes szabadidő eltöltését. A 
Pedagógiai Programban, Munkatervben megjelenő iskolai programok színvonalas 
megvalósításához források hozzárendelése (pályázat) szükséges. 
 
Kiemelt feladatunk: 

 A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben meghatározott kötelező 
felszerelések biztosítása a hangszerállomány és egyéb eszközök állagának 
megóvására, karbantartására, javítására. 

 

 IKT eszközök beszerzése, internet-elérés, számítógép használatának 
biztosítása több tanteremben elengedhetetlen korkövetelmény. 
 

 A pedagógusok internet hozzáférésének bővítése, gépek beszerzése, 
hálózat kialakítása. 

 

 A színvonalas nevelő- oktató munkához szükséges tárgyi feltételeket a 
bővíteni, korszerűsíteni kell. 

 

Tanulói létszámadatok 

 

Tanulók Létszámadatok 

Tanulók létszáma a KIR-ben    1050 fő 

Ebből: Képzőművészeti ág        91 fő 

 Színművészeti ág        29 fő 

 Táncművészeti ág      178 fő 

 Zeneművészeti ág      752 fő 
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Személyi feltételek 

 

 Dolgozói l étszámadatok: 

Iskolánk személyi létszámát, összetételét a mindenkor érvényes törvények, rendeletek és 
jogszabályok, valamint fenntartónk által engedélyezett keretszámok határozzák meg. 
Nevelőtestületünk jól felkészült pedagógusokból áll, akiknek szakértelme, lelkesedése, 
értékközvetítő szerepe és tevékenysége a garancia céljaink megvalósítására. 

 

 Pedagógusok száma, 47,5 álláshelyen 
 
Intézményvezető 1 fő 
Intézményvezető helyettes 3 fő 
tanár 68 fő 
könyvtáros 1 fő 

 

 Tartósan távol lévő dolgozók: 
   
GYES - en lévő dolgozók:                                                              3 fő 
 

 Pedagógiai munkát segítők száma:      8 fő 
 
iskolatitkár      3 fő 
pedagógiai asszisztens      2 fő 
közfoglalkoztatott      2 fő 
Hangszer karbantartó (részmunkaidős)                                          2 fő 

 
 

 Továbbtanuló pedagógusok: 
 
A továbbképzési terv alapján, 12 fő vesz részt. 

 
 Tervezett pedagógus és tantestületi t ovább képzések: 
 
Lehetőség szerint ingyenes képzéseket ajánlunk, a helyettesítést, cserét lehetőség 
szerint biztosítjuk: 
 

 Felkészítés a tanfelügyeleti látogatásra minősítő vizsgákra, portfólió készítésre  

 Felkészítés az intézményi önértékelésre 
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Évindítással kapcsolatos legfontosabb feladatok 

 

Időpont Programok, feladatok Felelős Egyéb információ 
2015. 
augusztus 

 24. hétfő 

- Tantestületi alakuló 
értekezlet,                                
 
- Alakuló 
munkaközösségi 
értekezletek: 

Intézményvezető, 
Intézményvezető-
helyettesek, 
Tanszakvezetők, 
Minden 
pedagógus 
 
 
 
 
 

Pótfelvételi, pótbeiratkozás 
Tanévkezdő dokumentumok 
előkészítése 
Óratervek, óraszámok, 
tantárgyfelosztás, tervezési, 
szervezési feladatok 
ÓRABEOSZTÁS, 
IDEIGLENES ÓRAREND 
LEADÁSA 
 25.  

kedd 9 – 11 óra 
 

 
 

- Iskolavezetőségi 
értekezlet 
- A kötött munkaidő 
megtervezése, 
szervezése, 
nyilvántartásának 
elkészítése 
- Kinevezés 
módosítások, 
átsorolások elkészítése 
 
 
 

Intézményvezető, 
intézményvezető-
helyettesek, 
tanszakvezetők 
Intézményvezető, 
titkárság 
 

 
 

Pótfelvételi, pótbeiratkozás, 
terembeosztás,  
telephelyek ellenőrzése, 
egyeztetés az adott 
intézményekkel 
 
 

26. szerda  9 -12.0 óra 9-14.00 óra Az iskolai 
munkatervhez a 
munkaközösségek 
javaslatainak  
leadása 
 

Tanszakvezetők  

27-28. 
csütörtök, 
péntek 9 -15 óráig 

A választott 
tankönyvek, kották /a 
helyi tantervnek 
megfelelően/ 
kiválasztása, 
tanmenetek 
előkészítése, 
teremrendezés, 
kölcsönhangszerek 
felmérése, IKT 
eszközök 
kikölcsönzése (stb.) 

Iskolagazda,  
Könyvtáros,  
Leltárfelelős, 
Minden pedagógus 

 

31. hétfő 
10. óra 

Tanévnyitó értekezlet 
- Munkavédelmi és 
tűzvédelmi oktatás 

Intézményvezető, 
intézményvezető-
helyettesek, 
tanszakvezetők,  
minden pedagógus 

326/2013. (VIII. 30.) 
A pedagógus 
életpályamodellnek 
megfelelve, 
felkészítés a pedagógus II. 
fokozatba lépésre, minősítő 
vizsgára és a tanfelügyeleti 
látogatásra 
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2015.  
szeptember 
01. kedd 

Első tanítási nap Intézményvezető, 
intézményvezető-
helyettesek, 
tanszakvezetők, 
minden pedagógus 

 

A tanév folyamán a változások, törvényi előírások, változások folyamatos 
figyelemmel követése és alkalmazása továbbra is kiemelt feladat. 
Felelős: intézményvezető 
Határidő: folyamatos. 

 
 

Belső ellenőrzések 

 

Ellenőrzés 
ideje 

Ellenőrzés 
tárgya 

Ellenőrzött 
dolgozó 

Ellenőrzés 
módszer 

Felelős  Visszacsatolás 

Augusztus, 
szeptember 

Pedagógus 
besorolások 
ellenőrzése. 

Tanulói 
nyílvántartás 

Iskolatitkárok Dokumen-
tumok 
vizsgálata 
 

 
Munkaügy
i 
dokument
umok, 
vizsgálata 

Intézmény-
vezető 

Kedvezményekhez 
kapcsolódó 
dokumentumok, 
határozatok 
Hiánypótlás, 
szükséges javítások 

Október, 
november 

Pedagógiai 
munka 
dokumentu-
mainak 
ellenőrzése, 
Óralátoga-
tások, 
hospitálások 

Munkaközösség 
vezetők 

Pedagógusok 

Munkater-
vek, 
tanmenetek 

Intézmény-
vezető, 
helyettesek, 
munkaközös-
ség-vezetők 

Óramegbeszélés, 
hospitálási jegyzőkönyv 

Január, február Adminisztráció 
ellenőrzése 

 

Minden 
pedagógus 

 

Iskolai 
dokumentu-
mok 
áttekintése 

Intézmény-
vezető 
helyettesek 

Hiányosságok pótlása 

 

Március, április Az 
oktatómunka 
színvonala 

Munkavédelmi 
előírások 
 

 
 

Pedagógusok 

 

Munkavédelmi 
és tűzvédelmi 
felelős 

Óraláto- 
gatások, 
óraelem-
zések 

Az épület 
bejárása 

Intézmény
vezető, 
munkakö- 
zösség- 
vezetők 

Iskolagazda, 
helyettesek 

Megbeszélés, 
értekezlet 

 

 
Jegyzőkönyv 
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Május, június Év végi 
adminisztrá-
ciós feladatok 

Vizsgák 
Beiratkozás  

Pedagógusok, 
mk. vezetők 

Dokumentu
mok 
áttekintése 

Intézmény-
vezető, 
helyettesek, 

hiányosságok 
pótlása, 
dokumentumok 
lezárása 

 

 Vezetői megbeszélések, értekezletek:                                                                                                               
Heti rendszerességgel, ill. szükség szerint 

 Tanszaki megbeszélések, értekezletek:                                                                                                              
Havi rendszerességgel, ill. szükség szerint 

 Fogadó óra:                                                                                                                                                                   
Minden második hónapban, ill. szükség szerint                                                                             
(a szaktanárral történő, időpont egyeztetés alapján) 

 

Kiemelt ellenőrzési terület a tanév folyamán  

 

 Adminisztrációs feladatok ellátása  
Felelős:intézményvezető-helyettes  
Határidő: folyamatos. 
 

 Óralátogatások 
 
 
 

Pedagógus Tantárgy/időpont Megjegyzés 

Décsi Magdolna szolfézs 
 

2015. évi általános, 
Pedagógus II. besorolási 
fokozat elérését célzó 
minősítési eljárásra 
bekerült 

Gáspár Rita zongora 2015. évi általános, 
Pedagógus II. besorolási 
fokozat elérését célzó 
minősítési eljárásra 
bekerült 

Szász Zsolt trombita 2015. évi általános, 
Pedagógus II. besorolási 
fokozat elérését célzó 
minősítési eljárásra 
bekerült 

Ádám Mariann hegedű 2016. évi általános, 
Pedagógus II. besorolási 
fokozat elérését célzó 
minősítési eljárásra és a 
A 2016. évi pedagógiai-
szakmai ellenőrzési 
(tanfelügyeleti) tervbe is 
bekerült  

Forgó Eszter magánének 2016. évi kötelező 
Pedagógus I. minősítési 
eljárásra bekerült 
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Gyárfás István jazz-gitár 2016. évi általános, 
Pedagógus II. besorolási 
fokozat elérését célzó 
minősítési eljárásra és a 
2016. évi pedagógiai-
szakmai ellenőrzési 
(tanfelügyeleti) tervbe is 
bekerült 

Halkovics Ágnes szolfézs 2016. évi általános, 
Pedagógus II. besorolási 
fokozat elérését célzó 
minősítési eljárásra és  a 
2016. évi pedagógiai-
szakmai ellenőrzési 
(tanfelügyeleti) tervbe is 
bekerült 

Sajó József szolfézs 2016. évi általános, 
Pedagógus II. besorolási 
fokozat elérését célzó 
minősítési eljárásra  
bekerült 

Dr. Vetésiné Magyar Éva korrepetíció 2016. évi általános, 
Pedagógus II. besorolási 
fokozat elérését célzó 
minősítési eljárásra és a 
2016. évi pedagógiai-
szakmai ellenőrzési 
(tanfelügyeleti) tervbe is 
bekerült 

Jutasi Miklós oboa A 2016. évi pedagógiai-
szakmai ellenőrzési 
(tanfelügyeleti) tervbe 
bekerült 

Renge Györgyi klasszikus balett A 2016. évi pedagógiai-
szakmai ellenőrzési 
(tanfelügyeleti) tervbe 
bekerült 

 
 

Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettes, munkaközösség-vezetők.  
Határidő: folyamatos 
 

 Szülői elégedettségi kérdőívek kiadása       
Felelős: intézményvezető. 
Határidő: tanév eleje 

 
 

A tanév legfontosabb pedagógiai célkitűzései, feladatai 

 
Folyamatos nevelési és oktatási feladatain k a Pedagógiai Program 
megvalósítása érdekében:  
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 A „tehetséggyanús” tanulók, tehetség azonosítása, 

 A tanulási tanítási folyamat során differenciált képességfejlesztés, 

 Széles tevékenységrepertoár biztosítása, 

 Tanulmányi munka erősítése, kötelességek teljesítésének folyamatos 
ellenőrzése. 

 Színes munkaformák használata, tanulóink motiválása. 

 A nevelés hangsúlyosabbá tétele. Nkt. nevelési feladatainak megvalósítása. 

 Közösségi programok (hangversenyek, kiállítások, színházi látogatások)  
szervezése,  a  közösséghez  tartozás,  a  közösségért  való 
felelősségvállalás erősítése. 

 Rendezvények szervezettségének emelése, időbeni munkamegosztás, 
felelősségi kör kialakítása. 

 

Felelős: szaktanárok 

 
Kiemelt vezetői feladatok ebben a tanévben:  

 Segítségnyújtás a kollégáknak abban, hogy sikeresek
legyenek: pedagógusminősítés, tanfelügyelet, szaktanácsadás 
feladataiban. 

 Önértékelés elkészítése. Célkitűzések, fejlődési utak megfogalmazása. 

 Tantestületen belüli kommunikáció javítása. 

 Az intézményen kívüli kommunikáció javítása a partnerek felé 

 A pedagógusok szakmai együttműködések tartalmasabbá tétele. 

 Továbbképzések, pályázatok keresése 

 Pedagógusok együttműködésének fejlesztés, tapasztalatcserék 
Egymástól való tanulás 

 Szülői elégedettség mérése, értékelése, fejlesztési terv készítése. 

 Intézményi önértékelés 

A folyamatos szakmai ellenőrzés, értékelés, motiválás kiemelt feladat a 
sikeres karriertervezés, pedagógus életpálya modell szerinti előrelépés 
alakításában. Fel kell készülnünk a szaktanácsadói- tanfelügyeleti rendszer 
valamint az intézmény értékelés fogadására. Ehhez szükséges a 
módszertani, szemléleti kultúra folyamatos alakítása, fejlesztése. 

 
Felelős: intézményvezető, helyettesek, munkaközösség vezetők. 
Határidő: folyamatos. 
 

Munkaközösségek 

 

Vezető Munkaközösség 

Antal Gábor Rézfúvós tanszak 

Breitkopfné Losovy Beáta Társművészeti tanszak 

Décsi Magdolna Zeneismeret, Vokális és Népzene tanszak 
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Gáspár Rita Billentyűs tanszak 

Jutasi Miklós Fafúvós tanszak 

Mirák József Akkordikus és Jazz zene tanszak 

Papdiné Szombat Ildikó Vonós tanszak 

 

 A mun ka közösség -vezető k általános feladatai:  
 Szakmai munka gondozása, az iskola helyi programjának és helyi 

tanterveinek megfelelően 
 Szakmai-pedagógiai segítségnyújtás a munkaközösség tagjainak. 
 A szakmai munka ellenőrzés, értékelése, pedagógiai értékelési rendszer 

alapján a pedagógusok munkájának értékelése. Óralátogatások. 
 Taneszközök bővítési lehetőségeinek figyelemmel kísérése, szükséges 

beszerzések tervezése, segítése. 
 Házi versenyek szervezése, lebonyolítása, egyéb versenyekre való felkészítés 

segítése 
 

A munkaközösségek munkatervei a mellékletben találhatók.  
 

Választott tisztségviselők: 

Szakszervezeti titkár Dr. Vetésiné Magyar Éva 

Közalkalmazotti tanács (elnök) Jutasi Miklós 

Iskolaszék képviselői (elnök) Antal Gábor 

Intézményi Tanács (elnök) Breitkopfné Losovy Beáta 

 

Kapcsolattartás a szülőkkel 

 
A szülőkkel va ló kapcsolattartás módjai:  

 

Elektronikus formában: (az adatlapon megadott e-mailen keresztül)  
Honlapon keresztül: folyamatos frissítéssel, naprakész információáramlást biztosítunk 
Szülői értekezletek: szeptember első két hetében  
Fogadóórák: egyéni fogadóórák telefonos bejelentkezés alapján, szükség szerint 
 

Kapcsolattartás az intézményt támogató szervezetekkel 

 
Intézményi Tanács , Iskolaszék, Szakszervezet, Közalkalmazotti tanács 
Az iskolai dokumentumok, munkatervek, beszámolók kapcsán értekezik, döntést hoz 
azok támogatásról. Javaslatokat, észrevételeket fogalmaz meg, az iskolai 
munkafolyamattal kapcsolatban. Véleményezési joggal bírnak. 
 
Művészetekkel a jövő emberéért egyesület 
Az iskolai munkánk fontos segítője, kuratóriuma kéthavi rendszerességgel 
ülésezik. Kapcsolattartó: Renge Györgyi 
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Bemutató órák és foglalkozások, nyílt nap 

 

Az év folyamán nyílt órákat tartanak kollégáink, amelyekre meghívják a 
szülőket. Meghirdetése a tájékoztató füzeten, honlapon keresztül történik 
Felelősök: minden pedagógus 
 

A tanév rendje 

Szorgalmi idő 

 A 2015/2016. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 7. 
(kedd) és utolsó tanítási napja 2016. június 8. (szerda). A tanítási napok 
száma száznyolcvanegy nap.  

 A tanítási év első féléve 2016. január 22-ig tart. Az iskolák 2016. január 29-ig 
értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért 
tanulmányi eredményekről.  

Szünetek  

 Az őszi szünet 2015. október 26-tól 2015. október 30-ig tart. A szünet előtti 
utolsó tanítási nap 2015. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 
2015. november 2. (hétfő). 

 A téli szünet 2015. december 21-től 2015. december 31-ig tart. A szünet előtti 
utolsó tanítási nap 2015. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 
2016. január 4. (hétfő). 

 A tavaszi szünet 2016. március 21-től 2016. március 29-ig tart. A szünet előtti 
utolsó tanítási nap 2016. március 19. (szombat), a szünet utáni első tanítási nap 
2016. március 30. (szerda). 

A vizsgák  

 
Félévi tanszaki vizsgahangversenyek: (egyéni, előre egyeztetett időpontokban)  
2015. november 30-tól, 2016. január 22-ig tart. 
 
Év végi művészeti vizsgák: (egyéni, előre egyeztetett időpontokban) 
2015. május 18-tól, június 8-ig tart. 
 

Az 5 pedagógiai célú tanítás nélküli munkanap felhasználása 

 

Időpont Program Felelős 

2015. október 2.  Nevelési értekezlet, tanítás 
nélküli munkanap 
 

Intézményvezető, 
Intézményvezető-
helyettesek, tanszakvezetők 

2016. március 21. Nevelési értekezlet, tanítás 
nélküli munkanap 

Intézményvezető, 
Intézményvezető-
helyettesek, tanszakvezetők 
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2016. március 22. Nevelőtestületi 
továbbképzés,                        
tanítás nélküli munkanap 
 

Intézményvezető, 
Intézményvezető-
helyettesek, 
tanszakvezetők 

2016. március 23. Nevelőtestületi 
továbbképzés,                        
tanítás nélküli munkanap 

Intézményvezető, 
Intézményvezető-
helyettesek, 
tanszakvezetők 

Tartalék Tanítás nélküli munkanap:  

 
 

Pályázatok 
 
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt, "Tehetséges fiatalok felkészítését végző 
művészetoktatási intézmények tehetséggondozó programjainak támogatása" című 
pályázatunk elbírálás alatt van. Ebben a pályázatban 2.000.000.- Ft-ra pályáztunk 
melyben két művészeti ág komplex tehetségfejlesztő programját szeretnénk 
megvalósítani. A pályázat része többek között egy három napos bentlakásos 
tehetséggondozó tábor is.  A projektben résztvevő pedagógusok: Balogh Lázár, 
Breitkopné Losovy Beáta, Gulyás Gabriella, Leskó Dely Tercia, Czeizer Ágnes. 

 
Intézményünk folyamatosan figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, támogatási 
formákat  és az iskolánkat érintő lehetőségeket kihasználva kezdeményezzük az azokon 
való részvételt. 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott 
művészeti tanulmányi versenyek az alapfokú művészeti iskolák tanulói részére 

 
    XIII. Országos Klarinétverseny 
   XIII. Országos Oboa- és Fagottverseny 

   XIV. Országos Zongoraverseny 
   XII. Országos Kürtverseny 
   IX. Országos Czidra László Furulyaverseny 
   XI. Országos Orgonaverseny 
   XIII. Országos „Alba Regia” Kamarazene-verseny 
   X. Országos „Bartók Béla” Hegedű-duó Verseny 
   VI. Országos Grafikai Verseny 

   V. Országos Kerámia és Szobrászat Verseny 
   VI. Országos Néptáncverseny (Csoportos) 
 

Kiemelt iskolai ünnepek, rendezvények, programok a tanév folyamán 

 

Ünnepeink:                                                                                                                     
Tanulóink, és tanáraink egyéni szereplésekkel, ill. koszorúzással csatlakoznak az 
általános és középiskolában megtartott nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, 
továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző, az aradi vértanúk (október 
6.), a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai (február 25.), a holokauszt áldozatai 
(április 16.), a Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.), a március 15-ei és az október 
23-ai nemzeti ünnepekhez. 

 

Időpont Verseny, rendezvény Felelős 
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2015. szeptember 30. Zenei Világnap /nyílt nap/:   Intézményvezető-helyettes 

2015. október 23. Gálakoncert (A kerületi 
Díszpolgári díj átadása) 

Zk. vezető 

2015. november 26-29. VII. Országos Ferenczy 
György Zongoraverseny  

Billentyűs tanszak 

2015. december 18. Karácsonyi Koncert                                   Zk. vezető 

2016. január 22. Magyar Kultúra Napja: Tanszakvezetők 

2016. február 4. Farsangi Fúvós Muzsika Zk. vezető 

2016, március 18-20. „Bartók Béla Zenei Napok 
2016” 

Intv.,Intv.h.,  

Nevelőtestület 

2016. március 20. Népzenei gála Népzene tanszak 

2016. április19. Toborzó Zeneismeret 

2016. május Balett előadás Balett tanszak 

2016. május 26. Big Band Party Zk. vezető 

2016. június Tavaszi kiállítás Képzőművészeti tanszak 

2016. június Színművészeti előadás Színművészeti tanszak 

2016. június 14-15. Évzáró fesztivál Intv.,Intv.h.,  

Nevelőtestület 

2016. június 18-23 Művészeti tábor Intv. h.  

2016. június 24. Évzáró értekezlet Intézményvezető, 
Intézményvezető-
helyettesek, 
tanszakvezetők 

 

A további házi és kerületi versenyek helyét, idejét és szervezőjét a havi bontású tanszaki 
munkatervterv tartalmazza. 
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A 2015/2016. tanév munkatervének elfogadása, legitimációk 

 

1. A Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola, Közalkalmazotti Tanácsa élt 
a közalkalmazotti törvényben biztosított véleményezési jogkörével, és a 
2015-2016. tanév iskolai munkatervét elfogadta. 

 

 

Budapest; 2015. augusztus 31.                                          Közalkalmazotti Tanács elnöke 

 

 

2. A Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola, Iskolaszéke a 2015-2016. 
tanév munkatervét véleményezte és elfogadásra javasolta. 
 
 
 
Budapest; 2015. augusztus 31.                                                       az Iskolaszék képviselője 

 

 

3. A Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola, Intézményi Tanácsa a 2015-2016.  

tanév munkatervét véleményezte és elfogadásra javasolta: 

 

 

 

Budapest; 2015. augusztus 31..                                          az Intézményi Tanács elnöke 

 

 

4. A Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola, Nevelőtestülete a 2015 2016.  

tanév munkatervét véleményezte és elfogadta: 
 
 

 

Budapest; 2015. augusztus 31.                                                                                 jegyzőkönyvvezető    

 

  

 

 
 

Intézményvezető 

 

 

 

 

 



 

 

VONÓS TANSZAK MUNKATERVE A 2015/16-ES TANÉVRE  
 
 
 

1. Személyi feltételek  
 

Név 

Ádám Mariann 

Bujtás Józsefné 

Cziglényi Gábor 

Elláné Stafka Éva 

Gulyás Gabriella 

Hlács Gusztávné 

Hortayné Czeizer Ágnes 

Krajcsikné Endrédy Zsófia 

Papdiné Szombati Ildikó 

 
 
2. Tárgyi feltételek: 
Tanszakunkon kiemelt  feladat a hangszerállomány és az oktatáshoz szükséges felszerelések folyamatos karbantartása. Fontos 
a tagiskolákban kialakított szaktantermek oktatási eszközeinek fejlesztése, bővítése, valamint tároló helyek kialakítása. Jó 
lehetőséget nyújt az intézmény jól felszerelt könyvtára a tanítási órákra való felkészülésben, új zenedarabok megismerésében. 
 
 
3. A munkaközösség feladatai, kapcsolódása a tanév kiemelt feladataihoz, intézményi önértékelésben, 
továbbképzésben való részvétel: 
Szorgalmazzuk tanszakunkon a kollégák továbbképzéseken való gyakoribb részvételét, az oktató munka színvonalának 
emelése érdekében minél több alkalommal hospitáljanak tanáraink. Fontos az egymás közötti szakmai jellegű kapcsolattartás, 
tapasztalatcsere. Kiemelt ellenőrzési terület a tanév  során a Pedagógus II. besorolási fokozat  elérését célzó minősítési eljárás. 
Ádám Mariann tanárunk a 2016. évi pedagógiai- szakmai ellenőrzési (tanfelügyeleti)  tervbe is bekerült. Igyekszünk segíteni 
kollégánkat, hogy sikeresen teljesítse a pedagógusminősítés feladatait. 

 



 

 

 
4. Tervezet a tanulók, tanórán kívüli tevékenységeiről: (rendezvényeken való részvétel, versenyek, országos, regionális 
kerületi házi, stb. (a sorok bővíthetőek) 

 

Tevé- 
keny- 
ség 

Országos                               
- verseny neve              
- időpont 

Regionális/terü-
leti 
verseny/válogató 
- verseny neve              
- időpont 

Kerületi 
verseny/válo-gató                                                 
- verseny neve                             
- időpont 

Házi verseny/válo-
gató/találkzó                             
- verseny neve                   
- időpont 

Egyéb tanulói egyéni 
és csoportos 
szereplések 
- esemény helye 
- milyen esemény 

 X. Országos Bartók 
Béla Hegedű-duó 
Verseny 

    

 XIII. Országos Alba 
Regia Kamarazene 
Verseny 

    

    Hegedű fesztivál 
2016. március  

Bartók-napi 
növendékkoncertek 

    Cselló blattoló 
verseny  2016. 
március 

Csellovas tábor 2016. 
június 

    Cselló nagy 
tanszaki koncert 
2016. április 

 

5. Munkaközösség vezetői, tervezett ellenőrzések  (óralátogatás, adminisztráció stb.) 
 

Október- A tanítással kapcsolatos dokumentumok /munkatervek, tanmenetek/ ellenőrzése. 
November- Óralátogatások, egyeztetett időpontban. Óramegbeszélés, esetleges hibákra megoldás keresés.  
December- Kezdő hegedűs növendékek meghallgatása, problémák kezelése. 
  
                                                                                                                                                          
 
                                                                                                                                                                          Papdiné Szombat Ildikó  



 

 

 
SZOLFÉZS-MAGÁNÉNEK TANSZAK MUNKATERVE A 2015/16-ES TANÉVRE 

 
 

1. Személyi feltételek  
 

Név 

Décsi Magdolna 

Andorkó-Tóvári Janka 

Forgó Eszter 

Halkovics Ágnes 

Krajcsikné Endrédy Zsófia 

Menyhártné Barna Zsuzsanna 

R. Szabó István 

Sajó József 

T. Baranyi Krisztina 

Tóth Gáborné 

 
 
2. Tárgyi feltételek: 
 
Czimra: van pianínó, asztalok, székek, szekrény, ötvonalas tábla 
hiányzik és kellene CD lejátszó (pendrive-os), hangfal (laptop), a Diadal u-i berendezést nem tudjuk. 
Halkovics Ágnes CD lejátszót kér. 
Zeneiskola, Kodály terem: Számítógép kellene. 
 
 
3. A munkaközösség feladatai, kapcsolódása a tanév kiemelt feladataihoz 
    intézményi önértékelésben, továbbképzésben való részvétel: 
 

Décsi Magdolna: Portfólió védés, Pedagógus II. besorolási fokozat elérését célzó minősítési eljárás 2015.12.04.;  
Pedagógus szakvizsga 2. év. 



 

 

Sajó József: Portfólió készítése a 2016. évi általános, Pedagógus II. besorolási fokozat elérését célzó minősítési eljárásra.  
Halkovics Ágnes: Portfólió készítése a 2016. évi általános, Pedagógus II. besorolási fokozat elérését célzó minősítési 
eljárásra és a 2016. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzési (tanfelügyeleti) tervbe is bekerült. 
Forgó Eszter: Portfólió készítése a 2016. évi kötelező Pedagógus I. minősítési eljárásra. 
Továbbképzés: Papp Zsuzsa akkreditált továbbképzése 

           Helyszín: XV. ker. Hubay Jenő Zeneiskola 
         Résztvevők: Szolfézstanárok  

 
4. Tervezet (a tanulók tanórán kívüli tevékenységéről)  

 

Tevékeny
ség 

Országos                               
- verseny neve              
- időpont 

Regionális/terü-
leti 
verseny/válogató 
- verseny neve              
- időpont 

Kerületi 
verseny/válo-gató                                                 
- verseny neve                             
- időpont 

Házi verseny/válo-
gató/találkzó                             
- verseny neve                   
- időpont 

Egyéb tanulói egyéni 
és csoportos 
szereplések 
- esemény helye 
- milyen esemény 
- időpont 

  II. Budapesti 
Járdányi Pál 
Szolfézs és 
népdaléneklési 
verseny 
2016. január 22-
23, március 4-5. 

 Szolfézs 
háziverseny 
2015. november 
vége 
2016. január 

 

  Esztergomi V. 
Regionális 
Szolfézsverseny 
2016. április 

   

     „Toborzó” Hangszeres 
bemutató 
előképzősöknek 
2016.04.19. 

     Szolfézs csoportok 



 

 

 Madarak és fák napja 
III. Hármashatár-hegyi 
dalos találkozó 
2016.05.06. 

     Bartók Béla 
Gyermekkar 
szereplése 
2016. Bartók napok, 
Pünkösdi 
kórustalálkozó. 

  V. Magánének 
Fesztivál 
2016. május 7. 

   

 
5. Munkaközösség vezetői, tervezett ellenőrzések  (óralátogatás, adminisztráció stb.) 
Szolfézs óralátogatások 2015. októbertől 2016 januárig megbeszélés alapján, melyen az ellenőrzés, értékelés, motiválás a fő 
cél. Segítségnyújtás a kollégáknak abban, hogy sikeresek legyenek a pedagógusminősítés, tanfelügyelet, szaktanácsadás 

     feladataiban, nagy hangsúlyt fektetve a nyolc tanári kompetencia és azok indikátorainak megismerésére és alkalmazására. 

     Fontos a pedagógus együttműködésének fejlesztése, hospitálások, tapasztalat cserék, egymástól való tanulás. 

 
 
Célok, feladatok: 

 A zene megszerettetése, a muzsikálás örömeinek felfedeztetése a növendékekkel. 

 A különösen tehetséges gyerekek zenei pályára irányítása, szakmai felfedezése. 

 A növendékek fejlődésének folyamatos ellenőrzése. 

 
2015. Augusztus 
24. 11:00 Alakuló értekezlet 

10:00-18:00 Pótfelvételi előképzősöknek 



 

 

25. 11:00    Szolfézs tanszaki értekezlet 
31. 10:00 Tanévnyitó értekezlet 
 
2015. Szeptember 
1. 9:00 Szolfézs növendékek elosztása 

Résztvevők: Décsi Magdolna, Halkovics Ágnes, Krajcsikné Endrédy Zsófia, Menyhártné Barna Zsuzsa, R. Szabó 
István, Sajó József, T. Baranyi Krisztina, Tóth Gáborné,  

 Első tanítási nap 
  Szülői értekezletek szeptember első két hetében 
15. 9:00 Törzslapírás, összesítő és napló írás 
  Szolfézs munkaterv leadás 
  Végleges szolfézsórarend leadás 
16. 10:00 Tanszakvezetői értekezlet 
  Helyszín: Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola 
17.  9:00 Szolfézs tanszaki értekezlet és szolfézs növendékek elosztása 

Résztvevők: Décsi Magdolna, Halkovics Ágnes, Krajcsikné Endrédy Zsófia, Menyhártné Barna Zsuzsa, R. Szabó 
István, Sajó József, T. Baranyi Krisztina, Tóth Gáborné,  

23. 9:30 Tanszakvezetői nyitó értekezlet 
Résztvevő: Décsi Magdolna 
Helyszín: II. ker. Járdányi Pál Zeneiskola 

30.  Zenei Világnap 
  Nyílt nap a zeneiskolában 
 
2015. Október  
1.  Tanítás nélküli munkanap 
2.  Egész napos Nevelési értekezlet / tanítás nélküli munkanap / 

Óralátogatások 
  Időpont: megbeszélés alapján 
23.  Gálakoncert 
26-30-ig Őszi szünet 
  A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (csütörtök), 

A szünet utáni első tanítási nap november 2. (hétfő). 



 

 

 
2015. November 
13-14  Papp Zsuzsa akkreditált továbbképzése 
  Helyszín: XV. ker. Hubay Jenő Zeneiskola 
  Résztvevők: Szolfézstanárok  

 Szolfézs háziverseny (szóbeli)  Időpont: megbeszélés alapján 
Szolfézs háziverseny (írásbeli)  Időpont: megbeszélés alapján 

19. 11:00 Szolfézstanszaki megbeszélés 
26-29  Országos Ferenczi György Zongoraverseny 
30.  Portfólió leadási határidő 
  Résztvevők: Forgó Eszter, Halkovics Ágnes, Sajó József 
 
2015. December 
4.  Pedagógus II. besorolási fokozat elérését célzó minősítési eljárás 
  Résztvevő: Décsi Magdolna 
15.  Jelentkezési határidő a II. Budapesti Járdányi Pál Szolfézsversenyre 
14-18.  Karácsonyi Szolfézsórák 
18.  Karácsonyi koncert 
21-31  Téli szünet 
  A szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. december 18.(péntek),        

A szünet utáni első tanítási nap 2016. január 4. (hétfő). 
 

2016. Január 
Óralátogatás 
Időpont: megbeszélés alapján 

14.  Szolfézstanszaki megbeszélés 
  Résztvevők: Szolfézs tanárok 
19.  Félévi osztályozó értekezlet 

 Szolfézs háziverseny (szóbeli)  Időpont: megbeszélés alapján 
Szolfézs háziverseny (írásbeli)  Időpont: megbeszélés alapján 

22.  Magyar Kultúra Napja 



 

 

   
22-23.   II. Budapesti Járdányi Pál Szolfézsverseny Elődöntő 
  Helyszín: II.ker. Járdányi Pál Zeneiskola 
  Résztvevők: Szolfézs tanáraink és növendékeik 
 
2016. Február 
4.  Szolfézstanszaki megbeszélés 
  Résztvevők: Szolfézs tanárok 
4.  Farsangi Fúvós Muzsika 

Január-február folyamán részt veszünk a szakközépiskolai előfelvételi és felvételi vizsgákon – tapasztalatszerzés 
céljából 
Nyílt napok: szolfézs órák 
Időpont: megbeszélés alapján 

 
2016. Március 
4-5.  II. Budapesti Járdányi Pál Szolfézsverseny Döntő 
  Helyszín: II.ker. Járdányi Pál Zeneiskola 
  Résztvevők: Szolfézs tanáraink és növendékeik 
 
18.-20.  Bartók Béla Zenei Napok 
  Fellépnek:  

Magánének tanszak. Tanár: Tóthné Baranyi Krisztina, Forgó Eszter 
Bartók Béla Gyermekkar. Tanár: Décsi Magdolna 

20.  Népzenei Gála 
21-23.  Továbbképzési napok / tanítás nélküli munkanap / 
24-29.  Tavaszi szünet 
  A szünet előtti utolsó tanítási nap március 23. (szerda),  

 A szünet utáni első tanítási nap március 30. (szerda). 
 
2016. Április 
6.  Jelentkezési határidő a VI. Magánének fesztiválra 
7.  Szolfézs tanszaki megbeszélés aktuális kérdésekben 



 

 

V. Esztergomi Regionális Szolfézsverseny 
19..  „Toborzó” hangszerbemutató az előképzősöknek. 
 
2016. Május 
5.  Szolfézs tanszaki megbeszélés 
  Téma: Év végi dolgozatok, vizsgák előkészítése 
6.  Madarak és fák napja III. Hármashatár-hegyi dalos találkozó 
  RésztvevőK. Szolfézs csoportok 
7.  VI. Magánének fesztivál 
  Helyszín: XII. ker. Fischer Annie Zeneiskola 

Pünkösdi kórustalálkozó 
Szereplők: Bartók Béla Gyermekkar. Tanár: Décsi Magdolna 
Magánének tanszak. Tanár: Tóthné Baranyi Krisztina, Forgó Eszter 

18.  Művészeti vizsgák kezdete 
26.  Big Band Party 
 
2016. Június 
  Év végi osztályozó értekezlet 
  Tanszakvezetői évzáró értekezlet 
  Résztvevő: Décsi Magdolna 
  Helyszí: IX.ker. Ádám Jenő Zeneiskola 
14-15  Évzáró Fesztivál 
15.  Utolsó tanítási nap 
24.  Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet 
 
Minden kollégának eredményes, sikeres tanévet kívánok! 
 
                                                                                                                                                                        Décsi Magdolna   

 

 

  



 

 

 

FAFÚVÓS TANSZAK MUNKATERVE A 2015/16-ES TANÉVRE 
 
 

1. Személyi feltételek  
 

Név 

Ablonczy Keve 

Bartal Tímea 

Benk Ágota 

Jutasi Miklós 

Német Hajni 

Petrus Bölöni Júlia 

Réfi Katalin 

Sebők Eszter 

Szabó Attila 

 
 
2. Tárgyi feltételek: 
 

          - 2 szaxofon 
          - 2 klarinét 
          - 2 fuvola 
          - 1stabil- hordozható kottaállvány  
 
Ezen eszközök beszerzése szükségeltetne! 
/A többi feltétel megfelelő./ 
 

 
 
 
 



 

 

 
3. A munkaközösség feladatai, kapcsolódása a tanév kiemelt feladataihoz 
    intézményi önértékelésben, továbbképzésben való részvétel: 

 
         A fafúvós munkaközösség összes tagja aktívan részt vesz az intézményünkben működő zenekarok valamelyikében! 
 
         - Concerto Filharmónia 
         - Fúvószenekar(ok) 
         - Big band 
 
         - Felkészítés a tanfelügyeleti látogatásra minősítő vizsgákra, portfólió készítésre 
         - Felkészítés az intézményi önértékelésre 

         - Tanszaki megbeszélések, értekezletek: Havi rendszerességgel, ill. szükség szerint 
  - Fogadó óra: Minden második hónapban, ill. szükség szerint (a szaktanárral történő, időpont egyeztetés alapján) 

 

Jutasi Miklós oboa 

A 2016. évi pedagógiai-
szakmai ellenőrzési 

(tanfelügyeleti) tervbe 
bekerült 

 
 

- Tanszakunk az Intézményünk által rendezett összes eseményen képviseli magát ( tanár-növendék) 
 

          - Félévi tanszaki vizsgahangversenyek: (egyéni, előre egyeztetett időpontokban) 
            2015. november 30-tól, 2016. január 22-ig tart. 
 
          - Év végi művészeti vizsgák:(egyéni, előre egyeztetett időpontokban) 
            2015. május 18-tól, június 8-ig tart. 
 
          - 2015.09.21-én központi oboa munkaközösségi értekezlet (Józsefváros) 
 
          - 2015.09.23-án Tanszakvezetői munkaközösségi értekezlet (Tóth Aladár iskola) 



 

 

4. Tervezet (a tanulók tanórán kívüli tevékenységéről) 
- Tagintézményekben tanító kollégák lehetőség szerint részt vesznek- hozzájárulnak a tagintézmények által rendezett    
   kulturális programokon. 
- Intézményünk által rendezett program tervezet: 
 

2015. szeptember 30. Zenei Világnap /nyílt nap/:   

2015. október 23. Gálakoncert (A kerületi Díszpolgári díj átadása) 

2015. november 26-29. VII. Országos Ferenczy György Zongoraverseny  

2015. december 18. Karácsonyi Koncert                                   

2016. január 22. Magyar Kultúra Napja: 

2016. február 4. Farsangi Fúvós Muzsika 

2016, március 18-20. „Bartók Béla Zenei Napok 2016” 

2016. április19. Toborzó 

2016. május 26. Big Band Party 

2016. június 14-15. Évzáró fesztivál 

2016. június 18-23 Művészeti tábor 

 
5. Munkaközösség vezetői, tervezett ellenőrzések  (óralátogatás, adminisztráció stb.) 
 
    - Tanszaki értekezletek: minden hónap első szerda 
 
    - Óralátogatások: - Bartal Tímea 
                                - Szabó Attila 
                                - Ablonczy Keve 
      ( szaktanárral egyeztetett időpontban- folyamatos) 

       
     
                                                                                                                                                                   Jutasi Miklós 
  



 

 

 
TÁRSMŰVÉSZETI TANSZAKÁNAK MUNKATERVE A 2015/16-ES TANÉVRE 

 
 
 

A munkaterv készült: 
 

- A pedagógiai program és a helyi tanterv szerint. 
- A Budapest XVII. kerület Bartók Béla Alapfokú  Művészeti Iskola 2015/2016 tanév munkaterve  alapján. 

 
Célok, feladatok: 
 
Az iskola munkaterve határozza meg: 

 

 A „tehetséggyanús” tanulók, tehetség azonosítása minden tanszak kiemelt feladata. 

 

 A tanulási tanítási folyamat során differenciált képességfejlesztés. 
 

 Tanulmányi munka erősítése, kötelességek teljesítésének folyamatos ellenőrzése. 
 

 

 Színes munkaformák használata a csoportos tanórákon, tanulóink motiválása. 
 

 A nevelés hangsúlyosabbá tétele. Nkt. nevelési feladatainak megvalósítása. 
 

 

 Közösségi programok (hangversenyek, kiállítások, színházi látogatások) szervezése, a  közösséghez  tartozás,  a  
közösségért  való felelősségvállalás erősítése. 

 
 
 
 



 

 

Személyi és tárgyi feltételek: 
 

1. Személyi feltételek  
 

Név 

Breitkopfné Losovy 
Beáta 

Bodnár Henrietta 

Murányi László 

Renge Györgyi 

Németh Luca 

Váradiné Szép Emese 

 
 
2. Tárgyi feltételek: 

 
Tárgyi feltételek csak részben adottak. 
A központi épületben lévő tantermek felszereltsége megfelelő, az utóbbi években sokat fejlődtek. A tagiskolákban lévő tantermek 
felszereltsége is javuló tendenciát mutat. 
 
Képzőművészeti tanszak órái: Zeneiskola Munkácsy terme, Diadal úti Ált. Iskola rajz tanterme 
Táncművészeti tanszak: Zeneiskola tantermei 
Színházművészeti tanszak: Zrínyi úti Ált. Iskola tantermei 

 
 
3. A munkaközösség feladatai, kapcsolódása a tanév kiemelt eseményeihez: 

 

 A pedagógusértékelés feladatait ( az intézményi önértékelésen belül ) az adott tanévben az intézményi önértékelő csoport 
jelöli ki a tanszak számára.  

 Szakmai munka gondozása, az iskola helyi programjának és helyi tanterveinek megfelelően 

 Szakmai-pedagógiai segítségnyújtás a munkaközösség tagjainak. 

 A szakmai munka ellenőrzése, értékelése. Óralátogatások. 



 

 

 Taneszközök bővítési lehetőségeinek figyelemmel kísérése, szükséges beszerzések megvalósítása. 

 Házi versenyek szervezése, lebonyolítása, egyéb versenyekre való felkészítés segítése 
 

Kiemelkedő feladat 

Tanulmányi versenyeken való szereplés. 

Tehetséggondozás. 
 
 

4. Tervezet (a tanulók tanórán kívüli tevékenységéről) 
 

Tanszak Országos                               
- verseny neve              
 

Regionális/terü-
leti  
- verseny neve              

Kerületi verseny                                               
- verseny neve                             
 

Házi verseny                         
- verseny neve                   
 

Egyéb tanulói egyéni 
és csoportos 
szereplések 
 

Képzőmű
vészeti 
tanszak 

Országos grafikai 
verseny (május) 

Fővárosi komplex 
rajzverseny (5-8.) 
 
Középiskolai 
komplex 
rajzverseny (9-
12.) 
(február, március) 

Kerületi rajzverseny 
megszervezése 
(január, február) 

Házi grafikai 
verseny (december) 

Félévi, Bartók napi, 
tanév végi kiállítás 
(január, március, 
június), melyek 
helyszíne az iskola és 
a Csekovszky Műv.H. 
 

Színház- 
művészet 
tanszak 

    Virágfesztivál 
(szeptember) 
 

     fellépés az Öregek 
otthonában (október) 

     Amelánföld (Big Band) 
(vizsgaelőadás) 



 

 

     Karácsonyi fellépés az 
Aranykapunál 
(december) 

     Május 1. kerületi 
rendezvény 

     Muzsika hangja c. 
előadás (II.félév) 
(május) 
 

 
Táncművészeti tanszak fellépései 

 

Szeptember 1. (kedd) Szülői értekezlet 19.00  Bartók AMI 

Szeptember 04. (péntek) Első tanítási nap 15.30 Bartók 

Szeptember 19. (szombat) Főpróba  16.00 Bartók 

Okróber 24. szombat Főpróba 16.00 Bartók 

November 28. szombat Főpróba 16.00 Bartók 

December 19. (szombat) Főpróba 16.00 Bartók 

Január 16. szombat Félévi vizsga 10.00 – 17.00 Bartók 

Január 24. szombat Főpróba 16.00 Bartók 

Február 27. szombat Főpróba 16.00 Bartók 

Március 27. szombat Főpróba 16.00 Bartók 

Május 21. 22.  Balett vizsga 3 előadás Vigyázó Műv Ház 

 
 
 
5. Munkaközösség vezetői, tervezett ellenőrzések (óralátogatás, adminisztráció stb.) 



 

 

 
Tanszaki értekezletek 
Szeptember - Éves munka megtervezése - Az I. félév feladatai.  
Január - Az I. félév zárása, tapasztalatai - A II. félév feladatai 
 
Tehetséggondozás a tanórákon. 
Május vége - A II. félév zárása, a vizsgák tapasztalatai. 

Óralátogatások 

Október - Németh Luca 
November – Bodnár Henrietta 
Január - Renge Györgyi 
Február - Iványiné Renge Kinga 
Március - Váradiné Szép Emese 
 
Adminisztrációs feladatok ellenőrzés 
Az intézményi vezetői ellenőrzéshez kapcsolódva (október, január, május). 

Továbbképzés 

Renge György – Mester pilot program 
 
Tanfelügyeleti ellenőrzés 
 
Renge Györgyi (klasszikus balett) -  A 2016.évi pedagógiai-szakmai ellenőrzési tervbe bekerült. 
 
 

Felelősök minden esetben a szaktanárok és a tanszakvezető. 
 

Egyéb feladatainkat az iskolavezetés határozza meg. 
Breitkopfné Losovy Beáta 

  



 

 

 
RÉZFÚVÓS TANSZAKÁNAK MUNKATERVE A 2015/16-ES TANÉVRE 

 

1. Személyi feltételek: 
 

Név 

Antal Gábor 

Harsányi Péter 

Kovács Péter 

Menyhárt Pál 

Szász Zsolt 

 
 
A munkaterv készült a Bartók Béla Aalpfokú Művészeti Iskola 2015/2016. tanévi munkaterve alapján. 
 
A tankszak céljai és feladatai 
 

 Nevelés-oktatás: a zene, a zenélés, a társművészetek megszerettetése, megismertetése. A zenei műveltség 

megalapozása. Ezek a növendékeink lesznek később művészetszerető és értő felnőttek, hangverseny-, színház-és 

tárlatlátogató emberek. 

 Jó amatőrök kinevelése: ők lesznek zenekaraink aktív résztvevői, belőlük válhatnak később hivatásos művészek. 

 Tehetséggondozás: kiemelt feladatunk a zenei pályára alkalmas növendékek szakmai irányítása. 

 A tanulók fejlődésének folyamatos kontrollja: tanszaki koncertek, „B”-s meghallgatások, versenyek, vizsgák. 

 Továbbképző tanfolyamokon való részvétel. 

 Megjelenés a Fővárosi Pedagógiai Intézet előadásain, tanfolyamain. 

 Hospitálások megszervezése, lebonyolítása. 

 Tanszaki megbeszélések, értékelések. 

 



 

 

Az egyéni oktatás mellett kiemelt célunk, hogy minél több növendéket adjunk az iskolánkban működő számos zenekarba, 
kamaraegyüttesbe, melyekben tudási szintjüknek megfelelően vehetnek részt átélve a közös alkotás örömét. 
 
 
 
Az éves munkaterv részletes ismertetése: 
 
augusztus: -     24. alakuló értekezlet                                                                                                           

- 25. rézfúvós tanszaki értekezlet 

- 24-25. pótfelvételi 

- 27. növendék elosztás 

- 29. Kőrösi iskola előtt térzene, RÁZENE 

- 31. Tanévnyitó értekezlet 

 
szeptember:  -   első hét : órabeosztások, szülői értekezletek 

- 5.  Helikopter lakópark: RÁZENE 

- 12. ILEX, Piccolino zenekar 

- 17.-20. Zakopane, kamarazenekar 

- 19. Ferihegyi út, Piccolino, autómentes nap 

- 26. Rákoshegyi Közösségi Ház : koncert RÁZENE 

- 27. Rákoshegyi Kat. templom , Piccolino 

 
október:         -     1. a Zene Világnapja,Vigyázó Műv. Ház, Concerto Filharmonia koncert 

- 2. Kecskemét, nevelőtestületi értekezlet 

- 23. XVII. ker. központi megemlékezésen RÁZENE 

 
november:      -     6-8. Főv. Műv. Ház,. Big-Band fesztivál, Seventeen 
                        -     13. Vigyázó Műv. Ház RÁZENE koncert 
                        -     21. Vigyázó-Podmaniczky kastély, Rázene fesztivál 
 



 

 

 
Októbert-december: óralátogatások, egyéni megbeszélés alapján 

 

- 10. Szász Zsolt 

- 1. és január 22. között félévi tanszaki meghallgatások, hangversenyek 

- 18. karácsonyi koncert Concerto Filharmonia 

 
január:            -     25. félévi osztályozó-és nevelőtestületi értekezlet 

- 27. felvételizők meghallgatása 

- 22. Magyar Kultúra Napja 

- 28. XII. Országos Kürtverseny budapesti területi válogató, Tóth Aladár Zeneiskola 

- 29. tanszaki értekezlet: a II. félév teendőinek megbeszélése 

 
február:                -         felvételik szakiskolákba 

- 3. Farsangi Tanár-Diák koncert 

- 4. Farsangi Fúvósmuzsika, Ifjúsági- és Piccolino Zenekar 

- 22. közös tanszaki óra, házi verseny (konzultáció, problémás növendékek bemutatása)                                                                                               

-Bartók Béla Zenei napok előkészítése 

 
 

március:          -     4-6. Kisújszállás, XII. Országos Kürtverseny döntő, Baptista AMI 
                         -   15. XVII. ker. központi ünnepségen RÁZENE fellépés 

- 18-20. Bartók Béla Zenei Napok 

- 21-23.Nevelőtestület értekezlet, nevelőtestületi továbbképzési nap  

 
 

április:             -     vizsgarend kialakítása, vizsgaanyagok megbeszélése 
- 19. toborzó: hangszerbemutató az előképzősöknek 

 



 

 

május:             -   16. növendék hangverseny 
- 18-június 8-ig vizsgák lebonyolítása 

- „B”-s növendékek központi meghallgatása 

- 26. Vigyázó Műv. Ház Seventeen Big-Band évzáró koncert 

 
június: -     4. Trianon emlékmű XVII. ker. központi rendezvényen RÁZENE  

- . év végi osztályozó értekezlet  

- 14-15. Évzáró Fesztivál 

- 18-23.Művészeti tábor 

- 24. Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet 

       
 
 

 
Minden kollégámnak eredményes évet kívánok! 
 
 
 
 

 

                                                                               Antal Gábor 

  



 

 

 

 
NÉPZENE TANSZAKÁNAK MUNKATERVE A 2015/16-ES TANÉVRE 

 
 

Kitűzött célok, feladatok:  

1. Népzene, néptánc megszerettetése, széles körben való elterjesztése  

2. Hagyományőrzés fontosságának tudatosítása  

3. A magyar népi kultúra iránti érdeklődés felkeltése  

4. Jó amatőrök nevelése  

5. Tehetséggondozás  

 

Tárgyi feltételek :  

Tárgyi feltételek adottak.  

A központi épületben lévő tantermek felszereltsége megfelelő, az utóbbi években sokat fejlődtek.  

A néptánc tanszak megnövekedett létszáma miatt viseletek varratása, kölcsönzése szükségessé vált. Továbbá szükségessé vált új 
hangfalak vásárlása a néptáncórákra.  

 

Tanszak tanórái:  

Népi pengetős, népi vonós, népi vokális tanszak órái: Zeneiskola Kallós terem – Leskó-Dely Tercia  

Népi fúvós tanszak: Zeneiskola tantermei – Dely Csaba  

Néptánc tanszak: Zeneiskola, Tánc termek – Leskó-Dely Tercia  

Népi zenekar (Citera zenekar, Népi ének csoport, Népi vonós zenekar): Leskó-Dely Tercia, Dely Csaba  

Tanszakon működő gyüttesek:  

Vadalmák citerazenekar és népi ének együttes  

Kis vadalmák citerazenekar  



 

 

Csettegetők Néptáncegyüttes  

Málinkók Néptáncegyüttes  

Aranymálinkó Hagyományőrző Néptáncegyüttes  

Tanszaki értekezletek :  

Augusztus 26.. - Éves munka megtervezése tanszaki értekezlet keretében 2  

Tanszakvezetői Óralátogatások:  

Október – Dely Csabanál  

November eleje- Leskó-Dely Terciánál (népzene)  

November vége – Leskó-Dely Terciánál (néptánc)  

 

A tanév főbb feladatai  

2015. szeptember 19. – Néptáncos Flashmob rendezése, a népzene, a nptánc szeretetének népszerűsítése végett  

2015. október 17. – IV. Népzenei Fesztivál a Maros Moziban  

2015. november – december – Adventi műsorok  

2015. december – Félévi vizsgakoncert  

2016. január-február – XII. „Tiszán innen Dunán túl” Népdaléneklő verseny területi fordulójának szervezése  

2016. feburár – Farsangi táncház szervezése  

2016. március – Népzenei Gála  

Fehér Galamb Oszágos Népzenei Verseny (az időpont, szervezés alatt)  

VIII. Országos Népzenei verseny (az időpont, szervezés alatt)  

Egyéb felkéréseken, koncerteken, műsorokon, ismeretterjesztő előadásokon való fellépés, részvétel.  

 

                                                            

                                          

                                                                                                                                                                Leskó-Dely Tercia   



 

 

 

BILLENZYŰS TANSZAKÁNAK MUNKATERVE A 2015/16-ES TANÉVRE 
 
1. Személyi feltételek: 

Tóváriné Perémi Orsolya (zongora) 

Balogh Lázár (orgona) 

Gyarmati Károly (zongora) 

Tőkés Zsanett  (zongora) 

Ella Gabriella  (zongora,korrepetíció) 

Kalláné Baranyi Zsuzsa (zongora) 

Karczub Eleonóra (zongora,korrepetíció 

Fercsik Viktor (zongora, korrepetíció) 

Vetésiné Magyar Éva (korrepetíció) 

Gáspár Rita (zongora) 

Tóth Gábor András (kötelező zongora) 

Halkovics Ágnes(korrepetíció) 

Monostori Ferenc (orgona) 

Ella Miklósné (zongora)/nyugdíjas 

Botta Dukát Ilona (zongora) 

Farkas Ágnes (zongora) 

 
2. Tárgyi feltételek: 
 
Színvonalas szakmai munkánkhoz elengedhetetlen a zongorák karbantartása (hangolás, zongoraszékek javítása). 
Szükséges lenne minden zongorateremben lábzsámoly és metronóm. 



 

 

 
3. A munkaközösség feladatai, kapcsolódása a tanév kiemelt eseményeihez: 
 
- A billentyűs tanszak a 2015/16-os tanévben is kiveszi a részét az iskolai innovációból. 
- Növendékeink országos, fővárosi és regionális versenyeken indulnak. 
  A versenyek előtt egy héttel külön meghallgatjuk és elbíráljuk azokat a növendékeket,    akik vállalják a megmérettetést. 
- Ebben a tanévben is megrendezzük a tavaly útjára indított „Serné Kutas Edit” házi zongoraversenyt. A verseny előtt válogatót 
tartunk. 
- Külön figyelmet fordítunk iskolánk kiemelt rendezvényére a „Bartók Napokra”, ahol csak magas színvonalú produkciók 
hangozhatnak el. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
4. Tervezet (a tanulók tanórán kívüli tevékenységéről) 
 

Országos és Fővárosi 
versenyek 

Házi versenyek Egyéb szereplések 

 
XIV. Országos 
zongoraverseny, Nyíregyháza 
2016, március 18-20 

 
II. Serné Kutas Edit házi 
zongoraverseny, Bartók 
Béla Alapfokú Művészeti 
Iskola 
2016 február 

 
Lengyel-Magyar Zenei 
Fesztivál, Győr Zsinagóga, 
2015 november 7 

 
VII. Országos Ferenczy 
György zongoraverseny, 
Budapest 2015 november 26-
29 

  
„Tiéd a Steinway” 
tehetségkutató hangverseny, 
Budapest, Szent István 
Király Zeneművészeti 
Szakközépiskola,                
2015 december 

 
XIV. Országos 
zongoraverseny területi 
válogató, Budapest, Fischer 
Annie Zeneiskola 2016 január-
február 

  
Bartók Béla Zenei Napok  
Bartók AMI. 2016 március 

 
 
5. Vizsgák 
 
Félévi tanszaki nyilvános hangversenyek 2015 november 30- január 22. 
Félévi „B” illetve „E” tagozatos növendékek vizsgája decemberben. 



 

 

Évvégi vizsgáinkat májusban tartjuk a tanszak összes tanárának jelenlétében. 
A tanév folyamán nyílt órákat tartunk. Meghirdetése a tájékoztató füzeten és a honlapon keresztül történik. 
 
6. Tervezett ellenőrzések, Óralátogatás 
- Pedagógus minősítésben résztvevő kollégák: 
 

Gáspár Rita – zongora 2015. évi általános Pedagógus II. besorolási 
fokozat elérését célzó minősítési eljárásra 
bekerült. 

Dr. Vetésiné Magyar Éva – korrepetítor 2016. évi általános Pedagógus II. besorolási 
fokozat elérését célzó minősítési eljárásra és a 
2016. évi pedagógiai-szakmai 
ellenőrzési(tanfelügyeleti) tervbe is bekerült. 

 
Kollégáimat a tanév folyamán óralátogatás keretén belül többször ellenőrizni szándékozom. 
 
Az elmúlt tanév munkája azt bizonyította, hogy a billentyűs tanszak színvonalasan teljesítette a célokat és elvárásokat. 
Több zeneiskolával tartunk fenn kapcsolatot. 
Közös hangversenyekkel, továbbképzésekkel segítjük egymás munkáját. 
A mai tanárok alkalmasságát kompetenciákban határozzák meg. 
Úgy hiszem, hogy a tanszak tanárai az összes kompetenciai pontoknak megfelelnek. Különösen az utolsónak. 
- Elkötelezettség a szakmai fejlődésre 
 
                                                                                                        Gáspár Rita 


